Az Emberi Kötelességek Egyetemes Nyilatkozata
Az InterAction Council 1997-es indítványa

Bevezető
Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen
jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon, és ez az emberiség minden
tagját kötelességgel és felelősséggel ruházza fel,
tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevétele az emberiség véget nem érő vitáihoz
vezet, és az emberi felelősség semmibevevése törvénytelenséghez és káoszhoz vezet,
tekintettel arra, hogy a jogállamiság és a jog uralma és az emberi jogok elterjedése az igazságosan eljárni kész
férfiaktól és nőktől függ,
tekintettel arra, hogy a globális problémák, globális megoldást követelnek, amelyeket kizárólag valamennyi
kultúra és társadalom által tiszteletben tartott eszmék, értékek és szabályok által lehet megvalósítani,
tekintettel arra, hogy valamennyi ember a legjobb tudásának és képességének megfelelően felelősséggel tartozik
egy jobb társadalmi rend előmozdításáért ténykedni, mind szűk hazájában, mind globális szinten, amely olyan
cél, amelyet nem lehet csupán törvényekkel, előírásokkal és társadalmi konvenciókkal elérni,
tekintettel arra, hogy az emberi fejlődési és jobbítási törekvések csak akkor valósulhatnak meg, ha az elfogadott
értékek és alapszabályok valamennyi emberre és intézményre, mindenkor érvényesek,
Ezzel a
Közgyűlés
kinyilvánítja az Emberi Kötelességek Egyetemes Nyilatkozatát, mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére
minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy és a társadalom minden
szerve, folyamatosan szem előtt kell, hogy tartsa a jelen Nyilatkozatot, valamint hozzájáruljon a közösségek és
résztvevőik előrehaladásához és felvilágosodásához.
Mi, a világ népei így megújítjuk és megerősítjük az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kihirdetetett
elkötelezettségeket, nevezetesen: teljes mértékben elfogadjuk valamennyi ember méltóságát; elidegeníthetetlen
szabadságát és egyenlőségét; és az emberek egymás közötti kölcsönös szolidaritását. Ezen kötelességeket nevelés
és ösztönzés útján kell tudatosítani és elfogadtatni az egész világon.

Az Emberiség Alapvető Elvei
1. cikk
Minden személynek, függetlenül a nemétől, etnikai hovatartozásától, társadalmi helyzetétől, politikai
meggyőződésétől, nyelvétől, korától, nemzetiségétől vagy vallásától, kötelessége minden emberrel emberi módon
bánni.
2. cikk
Senki se támogassa a bármilyen módon megnyilatkozó embertelen viselkedést, az embereknek sokkal inkább az
a kötelességük, hogy más emberek méltósága és tisztelete érdekében tevékenykedjenek.
3. cikk
Egyetlen személy, emberi csoport vagy szervezet, egyetlen állam, hadsereg vagy rendőrség sem áll a jó és a rossz
felett; ők mind erkölcsi mércék hatálya alá tartoznak. Minden embernek kötelessége minden körülmények között
a jó elősegítése és a rossz elkerülése.
© InterAction Council

1/3

4. cikk
Minden ésszel és lelkiismerettel rendelkező embernek a szolidaritás szellemében felelősséget kell vállalnia
mindennel és mindenkivel: családokkal és közösségekkel, fajokkal, nemzetekkel és vallásokkal: amit nem akarsz,
hogy veled tegyenek, azt ne tedd te sem másokkal.
Erőszak nélküliség és az élet tisztelete
5. cikk
Minden személynek kötelessége, hogy tisztelje az életet. Senkinek sem áll jogában, hogy sértsen, kínozzon vagy
megöljön egy másik embert. Ez nem zárja ki egyének és közösségek jogát az indokolt önvédelemre.
6. cikk
Az államok, embercsoportok és egyének közötti vitákat erőszak alkalmazása nélkül kell megoldani. Egyetlen
kormányzat sem tűrhet el népirtásokat vagy terrorista cselekményeket és nem vehet részt ezekben, továbbá nem
használhatja a nőket, a gyerekeket vagy egyéb más civil személyeket eszközként a háborús helyzetekben. Minden
polgárnak és a közéletben felelősséget viselőknek kötelessége békés, erőszakmentes módon cselekednie.
7. cikk
Minden személy végtelenül értékes és feltétlenül megvédendő. Védelemre szorulnak az állatok és a természetes
környezet is. Minden ember köteles a levegőt, a vizet és a földet a jelenlegi és a jövőbeni generációk érdekében
megóvni.
Igazságosság és szolidaritás
8. cikk
Minden személy köteles fedhetetlenül, tisztességesen és fair módon viselkedni. Egyetlen személy vagy csoport
se rabolja el egy másik személy vagy csoport vagyonát, ne fossza meg önkényes módon őket tulajdonuktól.
9. cikk
Minden embernek, akinek rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, kötelessége komoly erőfeszítéseket tenni a
szegénység, az alultápláltság, a tudatlanság és az egyenlőtlenség felszámolásáért. Támogassák világszerte a tartós
fejlődést, hogy biztosítsák minden ember számára a méltóságot, szabadságot, biztonságot és igazságosságot.
10. cikk
Minden ember kötelessége, hogy szorgalom és erőfeszítés révén fejlessze képességeit; a képzéshez legyenek
azonos esélyeik és legyen értelmes munkájuk. Mindenki nyújtson támogatást a rászorultaknak, a hátrányos
helyzetűeknek, a fogyatékosoknak és a diszkrimináció áldozatainak.
11. cikk
Minden javat és mindenki gazdagságát az igazságosság elve szerint és az emberiség haladása érdekében
felelősségteljesen kell használni. A gazdasági és politikai hatalmat nem szabad az uralom eszközeként felhasználni,
hanem a gazdasági igazságosság és a társadalmi rend érdekében kell alkalmazni.
Szavahihetőség és tolerancia
12. cikk
Minden ember kötelessége őszintén beszélni és cselekedni. Senki sem hazudhat, bármilyen magas rangú vagy
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hatalmas. Tiszteletben kell tartani a magánszférára és a személyes vagy hivatást érintő titoktartásra való jogot.
Senki sem köteles a teljes igazságot mindenkinek minden időben elmondani.
13. cikk
Egyetlen politikus, hivatalnok, gazdasági vezető, tudós, író vagy művész sincs az egyetemes etikai mércék alól
felmentve, sem az orvosok, jogászok, és más hivatások gyakorlói, akiknek ügyfeleikkel szemben különleges
kötelességeik vannak. A hivatás-specifikus vagy másfajta etikai kódexek tükrözzék az egyetemes mércék
elsőbbségét, mint amilyen az őszinteség, a tisztesség.
14. cikk
A média szabadsága, hogy tájékoztassa a közvéleményt és kritikával éljen a társadalom intézményei iránt, amely
életbevágó egy igazságos társadalomhoz, amelyet felelősséggel és tapintattal
kell végezni. A média szabadsága kivételes felelősséget ró a pontos és igaz tájékoztatás terén. A szenzáció
hajhász beszámolóval élő tájékoztatást, amely csorbítja az ember személyét vagy méltóságát, mindenkor kötelező
elkerülni.
15. cikk
Míg szavatolni kell a vallásszabadságot, a különböző vallások képviselőinek kivételes felelősségük van az
eltérő vallásúakkal szembeni előítéletek elkerülése, valamint a diszkriminatív megnyilvánulások területén. Nem
uszíthatnak vagy legalizálhatnak gyűlöletet, fanatizmust és vallási háborúkat, ezzel szemben az emberek közötti
toleranciát és a kölcsönös tiszteletet kell elősegíteniük.
Kölcsönös tisztelet és partneri viszony
16. cikk
Minden férfinak és nőnek kötelessége egymást tisztelni és partneri viszonyukban megértést tanúsítani a másik
iránt. Senki se zsákmányoljon ki más személyt szexuálisan, vagy ne tartson mást szexuálisan függő helyzetben.
A nemi partnerek sokkal inkább a felelősségüket gyakorolják gondoskodásukkal a másik ember boldogsága
érdekében.
17. cikk
A házassághoz minden kultúrában és vallásban szeretet, hűség és megbocsátási képesség szükséges és a házasság
intézménye a biztonság megadására és az egymás kölcsönös támogatására kell, hogy törekedjen.
18. cikk
Minden pár felelős a megfontolt családtervezésért. A szülő és gyerekek közötti kapcsolat a kölcsönös szeretet,
tiszteletet, értékelést és törődést kell, hogy tükrözze. Egyetlen szülő sem, vagy más felnőtt se zsákmányolhat ki,
gyalázhat meg, vagy bántalmazhat gyermeket.
Következtetések
19. cikk
A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, hogy az valamely állam, valamely csoport,
vagy valamely egyén számára bármilyen felhatalmazást, vagy jogot adhatna arra, hogy a jelen Nyilatkozatban,
valamint az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kinyilvánított kötelezettségek,
jogok és a szabadság bárminemű megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt
elkövethessen.
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